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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran  

Secara harfiah, kata “strategi” dapat diartikan sebagai seni (art) 

melaksanakan stratagem yakni siasat atau rencana, sedangkan menurut 

Raber, mendefenisikan strategi sebagai rencana tindakan yang terdiri atas 

seperangkat langkah untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. 
8
 

Menurut Djamarah, secara umum strategi memiliki pengertian suatu garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. 
9
 

Dari pengertian di atas, ada dua hal yang perlu dicermati yaitu 

diantaranya: Pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan 

(rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan 

berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran.  

Ini berarti penggunaan rencana kerja belum sampai pada tindakan. 

Kedua, strategi di  susun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah 

dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. 

Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, berbagai 

fasilitas dan sumber belajar, semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian 

tujuan. Oleh sebab itu sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan 

                                                 
8
Muhaimin, et. al. Paradigma Pendidikan Islam. Upaya Mengefektifkan Pendidikan 

Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 214 
9
 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zaini. Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta. 2002), hal. 5  
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tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya, sebab tujuan adalah 

rohnya dalam implementasi suatu strategi.  

Secara umum strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis 

besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan 

sebagai pola umum kegiatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan, pemakaian 

istilah ini dimaksudkan sebagai daya upaya guru dalam menciptakan suatu 

lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. 
10

 

Dalam konteks pengajaran, strategi dimaksudkan sebagai daya 

upaya guru dalam menciptakan proses mengajar, agar tujuan pembelajaran 

yang telah dirumuskan dapat tercapai dan berhasil guna. Guru dituntut 

memilih kemampuan mengatur secara umum komponen-komponen 

pembelajaran sedemikian rupa, sehingga terjalin keterkaitan fungsi antara 

komponen pembelajaran yang dimaksud. 

Penggunaan strategi sangat perlu karena untuk mempermudah 

dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai  hasil yang optimal. 

Tanpa strategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terarah, 

sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara 

optimal, dengan kata lain pembelajaran tidak dapat berlangsung secara 

efektif dan efisien.  Strategi pembelajaran sangat berguna, baik bagi guru 

maupun siswa. Bagi guru, strategi dapat dijadikan pedoman dan acuan 

                                                 
10

Abuddin Nata, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 

2009), hal. 206 
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bertindak yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagi siswa, 

penggunaan strategi pembelajaran dapat mempermudah proses 

pembelajaran (mempermudah dan mempercepat dalam memahami isi 

pembelajaran), karena setiap strategi pembelajaran direncancang untuk 

mempermudah proses belajar siswa. 
11

 

2. Information Search 

a. Pengertian Strategi Information Search 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia strategi adalah rencana 

yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, dan 

tempat yang baik menurut siasat perang. 
12

 Information menurut kamus 

besar bahasa inggris adalah pemberitahuan, keterangan dan 

penerangan. 
13

 Sedangkan Search adalah pencarian, pengeledahan, dan 

mencari. 
14

 Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami Strategi 

Information Search merupakan rencana yang cermat untuk mencari 

informasi tentang sesuatu. Sedangkan menurut Zaini, strategi 

information search merupakan cara belajar secara berkelompok untuk 

mencari information (biasanya mencakup dalam pembelajaran) untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru pada siswa. 
15

 

Menurut hendi burahman bahwa strategi mencari informasi 

(Information Search) adalah suatu strategi pembelajaran mencari 

                                                 
11

Madewena, Stategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: Bumi Aksara,2009), 

hal. 2-3 
12

Depdikbut, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 371. 
13

Diana Keaton, KamusLengkap 5 Miliyar Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, (Jakarta: 

Grada Media, 2005), hal. 177. 
14

Ibid., hal. 298. 
15

Hisyam Zaini, dkk, Loc Cit 
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Information. Informasi dapat diperoleh melalui koran, buku paket, 

majalah, atau internet. Hal tersebut digunakan agar siswa dapat 

memiliki informasi lebih tentang materi tersebut. Agar siswa aktif 

mencari informasi, maka guru membuat suatu permasalahan yang 

dituangkan dalam LDS (Lembaran Diskusi Siswa). 
16

 

Sedangkan Zaini menjelaskan bahwa strategi Information 

Search hampir sama dengan ujian open book. Dimana siswa secara 

individu atau berkelompok mencari informasi yang dapat membantu 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru kepada 

siswa. Strategi ini sangat membantu menjadikan materi yang biasa-

biasa saja menjadi lebih menarik.
17

 Hal ini senada dengan yang 

dikemukakan oleh Silberman mengatakan bahwa strategi ini bisa 

disamakan dengan ujian open book. Siswa dikelas mencari 

Informasiyang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepada 

siswa. Strategi ini sangat membantu menjadikan materi yang biasa-

biasa saja menjadi lebih menarik.
18

 

Pembelajaran dengan menerapkan strategi mencari informasi 

menekankan pada aspek kerja sama antar individu dimana 

keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap 

anggota kelompok itu sendiri. Inti pada pembelajaran dengan 

menggunakan strategi mencari informasi ini adanya saling kerja sama 

                                                 
16

Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, (yogyakarta: Insan Media. 2008) hal. 52.  
17

Ibid, hal. 48. 
18

Melvin L. Siberman, Aktive Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: 

Nusamedia dan Nuansa Cendikia, 2013), hal. 164.  
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antar anggota kelompok. Dimana setiap anggota kelompok mempunyai 

tanggung jawab secara individu sekaligus kelompok. Sehingga dari 

perbedaan masing-masing individu dapat saling bertukar pikiran dan 

berinteraksi secara terbuka untuk menyelesaiakan persoalan yang 

dihadapi. Pencarian informasi ini dilakukan secara berkelompok kecil, 

yang bertujuan agar permasalahan pada materi tersebut terselesaikan 

dengan cepat, dan apabila ada siswa yang malu bertanya kepada guru, 

siswa dapat bertanya dengan teman sekelompoknya sehingga terjadi 

tukar pendapat antar anggota kelompok.  

Pembelajaran berbasis mencari infomasi merupakan konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Siswa diberi kesempatan dan kebebasan untuk mencari informasi 

sebagai sumber belajar. Dengan konsep ini, hasil pembelajaran 

diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran ini 

berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan 

mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Jadi 

siswa lebih produktif untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman dan 

keterampilan. 
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b. Keunggulan dan Kelemahan Strategi Information Search 

Penggunaan strategi mencari informasi ini memiliki kelebihan 

yaitu dapat membuat siswa memiliki informasi lebih tentang materi 

yang diajarkan serta siswa dapat memiliki daya berinkuiri dan saling 

bekerja sama. Menurut Hamruni, kelebihan dari strategi information 

search (mencari informasi) adalah sebagai berikut:  

1) Siswa menjadi siap memulai pelajaran, karena siswa belajar 

terlebih dahulu sehingga memiliki sedikit gambaran dan menjadi 

lebih paham setelah mendapatkan tambahan penyelesaian dari 

guru. 

2) Siswa aktif bertanya dan mencari informasi. 

3) Materi dapat di ingat lebih lama. 

4) Kecerdasan siswa diasah pada saat siswa mencari informasi 

tentang materi tersebut tanpa bantuan guru. 

5) Mendorong tumbuhnya keberanian mengutarakan secara terbuka 

dan memperluas wawasan melalui bertukar pendapat secara 

kelompok. 

6) Siswa belajar memecahkan masalah sendiri secara kelompok dan 

saling bekerjasama. 
19

 

Zaini menjelaskan adapun keunggulan strategi information 

search adalah : 

                                                 
19

Hamruni, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Insan Media, 2011), hal. 161. 
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1) Dapat membantu pelajaran untuk lebih menghidupkan materi yang 

dianggap kering. 

2) Meningkatkan minat belajar siswa yang telah hilang. 

3) Dapat mendorong partisipasi antar siswa dalam belajar. 
20

 

Kemudian kelebihan dari strategi pembelajaran information 

search sebagai berikut : 

1) Meningkatkan kemampuan siswa dalam mencari informasi 

2) Melatih ketanggapan siswa dalam melihat kasus atau realita yang 

ada. 

3) Melatih kekompakan dan kepedulian siswa.  

4) Melatih siswa untuk berkompetisi. 
21

 

Menurut Burahman menjelaskan bahwa kelemahan dari strategi 

information search adalah peserta didik yang jarang memperhatikan 

atau bosan jika bahasan dalam strategi tersebut tidak disukai 

pelaksanaan strategi harus dilakukan oleh pendidik yang kreatif dan 

terampil, sedangkan tidak semua pendidik di indonesia memiliki 

karakter tersebut. Tidak semua lembaga bisa melaksanakannya karena 

fasilitas harus tersedia menjadi hambatan dengan berbagai pola pikir 

dan karakter peserta didik yang berbeda-beda. Strategi information 

search juga akan membuat siswa mampu memberikan respon baik 

terhadap materi pembelajaran secara aktif, tidak harus menunggu 

                                                 
20

Melvin L. Silbermen, Loc Cit.  
21

Sugiyarbini, Teori Psikologi Individu Adler, 2012, http://sugithewae.wordpress.com/ 

2012/05/05/teori-psikologi-individu-adler/ di akses Tanggal April 2017  

http://sugithewae.wordpress.com/%202012/05/05/teori-psikologi-individu-adler/
http://sugithewae.wordpress.com/%202012/05/05/teori-psikologi-individu-adler/
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informasi dari guru dan kegiatan pembelajaran pun jadi 

menyenangkan. 
22

 

Menurut Zaini bahwa kelemahan strategi information search 

adalah sulitnya bagi guru untuk membuat pertanyaan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Kelemahan yang lain jika 

dalam kelompok kecil biasanya hanya didomonasi oleh siswa tertentu 

saja, sedangkan siswa yang lain hanya diam. Kemudian kelemahan 

dari strategi information search adalah: 
23

 

1) Siswa sulit menemukan jawaban berdasarkan informasi yang 

diterima.  

2) Membutuhkan waktu lama dalam penerapannya, jika pertanyaan 

yang diajukan terlalu sulit sekaligusnya kurangnya informasi yang 

diperoleh siswa. 

3) Tidak dapat digunakan untuk semua jenjang pendidikan untuk 

efektifitasnya.  

Usaha untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan cara 

meningkatkan pengawasan ketika siswa mencari jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan, agar siswa dapat mencari jawaban dengan 

saling bekerjasama bukan didominasi oleh siswa tertentu saja. 

a. Langkah-langkah Strategi Information Search 

Menurut Silbermen langkah-langkah information search adalah 

sebagai berikut : 

                                                 
22

Hisyam Zaini, Op.Cit., hal. 51 
23

Ibid., hal. 54.  
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Prosedur  

Silbermen menjelaskan prosedur strategi information search adalah 

sebagai berikut: 

1) Buatlah beberapa pertanyaan yang dapat dijawab dengan mencari 

informasi yang dapat ditemukan dalam bahan-bahan sumber yang bisa 

diakses siswa/mahasiswa. Bahan-bahan sumber ini bisa dalam bentuk : 

a) Handout  

b) Dokumen 

c) Buku teks 

d) Informasi dari internet 

e) Perangkat keras (mesin, komputer dan alat-alat lain). 

2) Bagikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada siswa.  

3) Minta siswa menjawab pertanyaan bisa individual atau kelompok 

kecil. Kompetensi antar kelompok dapat diciptakan untuk 

meningkatkan partisipasi. 

4) Beri komentar atas jawaban yang diberikan siswa. Kembangkan 

jawaban untuk memperluas skope pembelajaran.
24

 

Variasi  

Lebih lanjut Silbermen menjelaskan ada beberapa variasi strategi 

information search yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, 

yaitu: 

1) Buatlah pertanyaan yang mendorong siswauntuk menjawab pertanyaan 

dengan cara menyimpulkan sumber informasi yang tersedia. 

                                                 
24

Melvin L. Silbermen, Loc Cit 
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2) Selain mencari jawaban pertanyaan, siswa bisa juga diberi tugas 

seperti pemecahan masalah atau tugas dimana siswa harus 

mencocokkan atau merangkai kata-kata yang menyimpulkan poin-poin 

penting dari sumber bacaan. 
25

 

Strategi information search merupakan salah satu bagian dari 

strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan strategi yang 

melibatkan siswa kreaktif dengan tujuan agar peserta didik mempunyai 

jiwa kemandirian dalam belajar dan menumbuhkan daya kreaktivitas 

sehingga mampu membuat inovasi-inovasi.
26

 

Menurut Hisyam Zaini, strategi information search merupakan 

cara belajar secara kelompok untuk mencari informasi dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka sehingga dapat 

membantu pelajaran untuk lebih menghidupkan materi yang dianggap 

kering.
27

 

Strategi information search ini menuntut siswa untuk kreaktif 

dalam mencari, menemukan informasi yang ada didalam pembelajaran. 

Didalam strategi ini juga memberikan kesempatan pada siswa untuk 

meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar dengan berpartisipasi dalam 

mencari dan menemukan informasi. Dalam proses pembelajaran strategi 

information search ini siswa akan meningkatkan aktivitasnya baik dalam 

kegiatan fisik yang mudah diamati seperti : membaca dan menulis dan 
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Loc Cit 
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Hisyam Zaini, Op. Cit 
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Ibid., hal. 51.  
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kegiatan psikis yang sulit diamati seperti menalar, menghubungkan 

informasi-informasi yang diperoleh dalam proses pembelajaran dalam 

bentuk jawaban. 

Perbedaan pendapat Hisyam Zaini dengan pendapat Melvin L, 

Silbermen tentang langkah-langkah strategi information search adalah 

dalam pembagian kelompok. Hisyam Zaini menjelaskan pembagian 

kelompok sebelum memberikan pertanyaan, dan pertanyaan dijawab 

secara individu terlebih dahulu, kemudian baru secara kelompok, 

sedangkan Melvin L, Silbermen pembagian kelompok setelah diberika 

pertanyaan, dan pertanyaan hanya dijawab secara kelompok. Namun dari 

perbedaan tersebut, inti pelaksanaanya menunjukkan maksud yang sama. 

Tetapi, dalam penelitian ini penulis berpedoman dari pendapat Hisyam 

Zaini. 

Adapun ayat yang menjelaskan tentang Pembelajaran dengan 

strategi Information Search tertuang dalam al-Qur’an surat Yusuf ayat: 87 

dan surat an-Nahl:11-12 yang berbunyi 

1. Q.S. Yusuf:87 

                       

                    

 

Artinya: Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita 

tentangYusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari  
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rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, 

melainkan kaum yang kafir”.
28

 

  

Berdasarkan Ayat diatas menceritakan tentang seorang ayah yang 

mendorong anak-anaknya agar tetap bersemangat mencari informasi 

tentang Yusuf dan membebaskan saudara mereka. Dari Ayat tersebut juga 

terdapat dua pelajaran yang dapat kita petik: (1). Untuk memperoleh 

pertolongan dan rahmat Allah, orang harus bergerak dan berusaha bukan 

dengan duduk berdiam diri di dalam rumah dan menunggu turunnya 

rahmat ilahi. Nabi Ya’qub berkata kepada putra-putranya, untuk 

menemukan Yusuf kalian harus bergerak dan jangan sekali-kali berputus 

asa dari rahmat dan pertolongan Allah. (2) Allah selalu mendorong 

manusia untuk tetap berharap kepada rahmat dan pertolongan Allah. Akan 

tetapi mereka yang membuat orang lain berputus asa, demikian pula orang 

yang berputus asa itu sendiri, adalah orang yang jauh dari agama. 

2. Q. S. an-Nahl: 11-12 

                         

                        

                      

         

                                                 
28

  Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Qur’an Surat, Yunus: 87, hal. 

246 
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Artinya:Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-

tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. dan Dia 

menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. dan 

bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-

tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (Nya),
29

 

Ayat tersebut juga merupakan sebuah seruan yang jelas untuk 

melatih, menganalisis, dan mengkaji secara ilmiah tentang semua 

makhluk, dan tentang semua fenomena kosmologi. Al-Qur’an tidak hanya 

menyuruh manusia untuk berpikir dan mengkaji secara ilmiah tentang 

fenomena alam, tetapi juga untuk berpikir tentang rahasia pembentukan 

dirinya secara biologis dan kejiwaan. Dengan kata lain, al-Qur’an 

mengajak manusia untuk sering mengkaji ilmu biologis, kedokteran, dan 

kejiwaan. 

Kedua ayat tersebut di atas menegaskan kekuasaan Allah, 

memperjelas pada manusia bahwa kenyataan-kenyataan empiris dalam 

alam ini seharusnya menjadi sarananya untuk manusia memanfaatkan dan 

menggunakan akal dan fikirannya, sehingga terlatih daya fikirannya, dan 

dengan demikian mampu membina ilmu pengetahuan. Ayat-ayat Allah 

adalah kenyataan-kenyataan alami yang berlangsung menurut sunnahnya 

dan ayat-ayat ini berfungsi dalam melatih dan mengembangkan 

kemampuan berfikir manusia, dan lebih lanjut akan mampu untuk 

mengembangkan teori dan ilmu pengetahuan. 

                                                 
29

 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya Qur’an Surat, An-nahl: 11-12, hal. 

268. 
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Strategi 

Pembelajaran Information Search dalam Proses Pendidikan Agama 

Islam 

 

Dalam pembelajaran, akan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi. Diharapkan keberadaan faktor-faktor ini akan sangat 

menentukan dan memberi pengaruh terhadap kelancaran proses belajar 

mengajar. Oleh karena itu, apabila salah satu faktor kurang mendukung, 

maka segera dicarikan jalan keluarnya atau diperbaiki karena akan 

memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pendidikan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi 

pembelajaran information search pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Guru  

Guru adalah komponen yang sangat menentu dalam 

implementasi suatu strategi pembelajaran.
30

  

Dalam Islam guru atau pendidik adalah orang-orang yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan 

upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi 

afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Tugas para guru seperti 

termaktub dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:  

                                                 
30

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke-1, hal. 52 
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Artinya: “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf 

seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-

ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan 

mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan 

Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam 

kesesatan yang nyata.”(QS. Al-Jumu’ah: 2) 
31

 

 

Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran akan 

tergantung pada kepiawaian guru dalam menggunakan metode, teknik, 

dan taktik pelajaran. Diyakini, setiap guru akan memiliki pengalaman, 

pengetahuan, kemampuan, gaya, dan bahkan pandangan yang berbeda 

dalam mengajar. Guru yang menganggap mengajar hanya sebatas 

menyampaiakan materi pelajaran akan berbeda dengan guru yang 

menganggap mengajar adalah suatu proses pemberian bantuan kepada 

peserta didik. Masing-masing perbedaan tersebut dapat mempengaruhi 

baik dalam penyusunan strategi maupun implementasi strategi 

pembelajaran. Jika guru tidak menguasai dengan baik implementasi 

strategi information search ini maka hasilnya juga tidak akan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

b. Faktor Siswa  

                                                 
31

Alfiah dan ZalyanaAli, Hadits Tarbawi Pendidikan Islam Tinjawan Hadis Nabawi, 

(Yogyakarta: 2010), hal. 50 
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Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai 

dengan tahap perkembangannya. Guru perlu sekali mengenal minat-

minat muridnya, karena ini penting bagi guru untuk memilih bahan 

pelajaran, merencanakan pengalaman-pengalaman belajar, menuntut 

mereka kearah pengetahuan, dan untuk mendorong motivasi belajar 

mereka.
32

 Jadi guru harus memahami karakter setiap murid, sebelum 

memilih bahan pelajaran. 

Siswa belajar dengan bertahap, sesuai dengan firman Allah 

SWT yang berbunyi:  

             

 

 

Artinya:  Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam 

kehidupan)” (QS. Al-Insyiqaq: 19).
33

 

 

 

Menurut Dunkin, faktor yang mempengaruhi dari siswa adalah 

aspek latar belakang yang meliputi jenis kelamin siswa, tempat 

kelahiran, tempat tinggal, tingkat sosial ekonomi siswa. Kemudian 

dilihat dari sifat yang dimiliki siswa yang meliputi kemampuan dasar, 

pengetahuan dan sikap. Jika siswa tidak berpartisipasi secara aktif 

maka strategi informstion search juga tidak akan terlaksana dengan 

baik. 

c. Faktor Sarana dan Prasarana  

                                                 
32

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 105 
33

 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya Qur’an Surat, Al-insyiqaq:19, hal. 

589. 
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Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung 

terhadap kelancaran proses pembelajaran, alat-alat pelajaran termasuk 

juga alat-alat yang digunakan dalam melaksanakan strategi 

pembelajaran dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah segala 

sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan 

proses pembelajaran, misalnya jalan menuju sekolah, penerangan 

sekolah, kamar kecil dan lain sebagainya.
34

 Sarana dan prasarana yang 

dimaksud dalam penelitian ini ialah diperoleh dari berbagai sumber 

atau media pelajaran yang bernilai edukatif, misalnya: dokumen, buku 

teks, internet, buku ajar dan lain-lain. 

4. Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan 

latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, 

untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peran dalam 

berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.
35

 Jika 

pendidikan diartikan sebagai latihan mental, moral, dan fisik yang bisa 

menghasilkan manusia berbudaya tinggi maka pendidikan berarti 

menumbuhkan personalitas (kepribadian) serta menanamkan rasa 

tanggung jawab.  

                                                 
34

Wina Sanjaya, Op Cit, hal. 55 
35

Redja Mudyahardjo, “Pengantar Pendidikan”, (Jakarta: Rajawali pers, 2009), hal. 11 
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Dalam konteks Islam, pendidikan bermakna bimbingan terhadap 

pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran islam dengan hikmah 

mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi 

berlakunya semua ajaran Islam. Pendidikan pada hakikatnya merupakan 

upaya untuk membentuk manusia yang lebih berkualitas. Kualitas manusia 

yang dimaksud adalah pribadi paripurna, yaitu pribadi yang serasi, selaras 

dan seimbang dalam aspek-aspek spiritual, moral, sosial, intelektual, fisik 

dan sebagainya. Pribadi yang berkualitas (paripurna) dalam islam bisa 

disebut insan kaffah dan insan kamil, yaitu sosok pribadi yang sehat 

jasmani dan rohaninya, dapat mengimplementasikan iman, ilmu amal serta 

dzikir dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mencapai kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat.
36

 Pendidikan dalam pandangan Islam sangat 

berkaitan erat dengan kehidupan ini, untuk menjadi insan kaffah dan insan 

kamil.  

 Menurut Dradjat, Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa 

bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai 

pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam 

serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of life)
37

. Jadi dalam 

Islam pendidikan itu sangat penting dalam menjalani hidup ini agar dapat 

mengamalkannya. 

                                                 
36

Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dan Madrasah, (Berbasis Integrasi), 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 5 
37

Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 6 
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Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah untuk meningkatkan 

keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik 

tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan 

pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

B. Penelitian Relevan 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti telah menelusuri 

beberapa bentuk dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan 

dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Peneliti yang relevan itu di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wiki Destalia tahun 2002 dengan judul 

penggunaan strategi information search untuk meningkatkan aktivitas 

belajar IPS pada materi koperasi siswa kelas IV Negeri 032 Kecamatan 

Tampan Pekanbaru dengan hasil penelitian sebelum tindakan aktivitas 

belajar siswa rata-rata 53%, pada siklus 1 rata-rata aktivitas belajar siswa 

67%, pada siklus II meningkat menjadi 78% dengan ini strategi 

information search pada mata pelajaran IPS dikatakan berhasil  

Perbedaan penelitian di atas dengan penelian penulis lakukan 

adalah penelitian yang dilakukan (Wiki Destalia) yaitu tentang information 

search dalam meningkatkan aktivitas siswa sedangkan penelitian yang  

penulis lakukan hanya satu variabel saja yang terfokus pada strategi 

information search dalam implementasinya pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam.  
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Exi Koridian Tama dari UIN Sunan 

Kalijaga pada tahun 2009 dengan judul penerapan strategi information 

search dalam pengembangan pembelajaran Fikih kelas VII MTS Negeri 

Ngunut Ponorogo, bedanya dengan penelitian penulis adalah penerapan 

strategi yang dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Exi 

penerapannya dalam pengembangan pembelajaran Fikih sedangkan 

penelitian penulis adalah penerapannya pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam.   

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis lakukan 

adalah penelitian yang dilakukan (Exi Koridian Tama) yaitu tentang 

penerapan strategi information search dalam pengembangan pembelajaran 

Fikih sedangkan penelitian yang  penulis lakukan hanya satu variabel saja 

yang terfokus pada strategi information search dalam implementasinya 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

C. Konsep Operasional 

Masalah dalam kajian ini adalah berkenaan dengan implementasi 

Strategi pembelajaran information search pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Untuk mengukur implementasi strategi pembelajaran 

information search digunakan indikator sebagai berikut: 

1. Guru membuat beberapa pertanyaan yang dapat dijawab oleh siswa 

melalui berbagai macam sumber seperti: handout, dokumen, buku teks, 

informasi dari internet dan perangkat keras (mesin, komputer dan alat-alat 

lain). 

2. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa. 
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3. Guru memerintahkan siswa untuk mencari informasi dengan membentuk 

tim-tim kecil atau dalam bentuk diskusi. 

4. Guru meminta siswa menjawab pertanyaan. 

5. Guru memperluas jawaban yang disampaikan siswa. 

6. Guru memvariasikan pertanyaan untuk mendorong siswa agar dapat 

menyimpulkan sumber informasi yang ada.  

7. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk menganalisis pertanyaan 

yang didapatinya. 

8. Guru memberikan penjelasan untuk mengklarifikasi terkait dengan materi 

pembelajaran. 


